
ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001„ПОСОКА: семейство” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на 

здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви 

обстоятелства  не може да се приеме като официална позиция  на Европейския съюз или Агенцията за 

социално подпомагане. 

 

 Проведени обществени поръчки 
 

в рамките на проект „ПОСОКА:семейство” 
(Подготовка за Осигуряване на Семейство и  
Обич Като Алтернатива за децата от ДМСГД) 

 
1. Процедура за избор на национални консултанти.  

 

Предмет на ОП: Избор на трима национални консултанти по деинституционализация и 

управление на промяната по проект "ПОСОКА: семейство" по 3 обособени позиции. 

Основание от ЗОП за възлагане: на основание чл.7 т.1 от Закона за обществените поръчки и 

чл. 2а, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Решение за откриване на 

ОП: Заповед № РД 15-2334 от 28.10.2011 г., срока е  удължен със заповед № РД-17-158 от 

21.03.2012 г. 

 

 Обособена позиция 1 – Управление на промяната и цялостна оценка на деца в ниска 

възраст, настанени в институции; 

 

Статус: Избран изпълнител. Изпълнен договор. 

 

 Обособена позиция 2 – деинституционализация и психично здраве на деца от 0 до 3 г.; 

 

Статус: Избран изпълнител. Предсрочно прекратен договор от страна на изпълнителя. 

 

 Обособена позиция 3 – неонатологични и перинатологични грижи за деца;  

 

Статус: Няма подадени оферти. Обявена нова процедура. 

 

Предмет на ОП: Избор на изпълнител-национален консултант по 

деинституционализация и управление на промяната със сфера на експертиза-неонатологични 

и перинатологични грижи за деца, който ще осъществява консултиране при изпълнението на 

преките дейности по проект ПОСОКА: семейство. Основание от ЗОП за възлагане: чл. 84, във 

връзка с чл. 86 ал. 3 от ЗОП. Решение за откриване на ОП/Заповед № РД-17-644 от 02.11.2012 

г. 

 

Статус: Няма подадени оферти. Поръчката прекратена. 

 

 

2. Процедура за избор на доставчик на канцеларски материали. 

 

Предмет на ОП: Доставка на офис консумативи, консумативи за офис техника, 

канцеларски и хигиенни материали за нуждите на Министерство на здравеопазването, ПФГФ 

и Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство“ по обособени позиции Основание 

от ЗОП за възлагане: чл.84, във връзка с чл. 86 ал. 3 от ЗОП заповед № РД-17-538 от 

02.10.2012 г. 
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 Обособена позиция 1 – Доставка на копирна хартия за нуждите на 

Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство“, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.; 

 

Статус: Избран изпълнител. Изпълнен договор. 

 

 Обособена позиция 2 – Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на  

Проект BG 051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство“, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.; 

 

Статус: Избран изпълнител. Изпълнен договор. 

 

 Обособена позиция 3 – Доставка на канцеларски материали за нуждите на  

Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство“, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.; 

 

Статус: Избран изпълнител. Изпълнен договор. 

 

3. Процедура за избор на изпълнител за комуникационна и информационна 

кампания. 

 

Предмет на ОП - Популяризиране на процеса на преструктуриране на ДМСГД и 

провеждане на комуникационна кампания. Информиране и публичност по проект 

„ПОСОКА:семейство” BG051PO001-5.2.10-0001, финансиран по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG051РО 001-5.2.10 „Шанс за 

щастливо бъдеще” компонент 1 „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД”. Основание от 

ЗОП за възлагане: чл. 84, във връзка с чл. 86, ал. 3 от ЗОП. Решение за откриване на ОП: 

заповед № РД-17-650 от 07.11.2012 г.  

 

 Обособена позиция 1 – Създаване и реализиране на комуникационна стратегия,  

информиране и публичност.  

 

Статус: Няма подадени оферти. Обявена нова процедура. 

 

 Обособена позиция 2 – Производство информационни и рекламни материали за  

целите на Комуникационната стратегия. 

 

Статус: Избран изпълнител. Изпълнен договор. 

 

 Обособена позиция 3 – Организиране и провеждане на 8 фолклорни събития. 

 

Статус: Избран изпълнител. Изпълнен договор. 

 

Предмет на ОП - Създаване и реализиране на комуникационна стратегия, 

информиране и публичност по проект „ПОСОКА:семейство”BG051PO001-5.2.10-
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0001,финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5 „Социално 

включване и насърчаване на социалната икономика” Основание от ЗОП за възлагане: 

Съгласно чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП и чрез прилагане на условията и реда на гл. осма "а" и да 

проведе процедура с публикуване на публична покана. Решение за откриване на ОП: заповед 

№ РД-17-838 от 28.12.2012 г. 

 

Статус: Няма избран изпълнител. Обявена нова процедура. 

 

Предмет на ОП - Създаване и реализиране на комуникационна стратегия, 

информиране и публичност по проект „ПОСОКА:семейство” BG051PO001-5.2.10-0001, 

финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5 „Социално включване 

и насърчаване на социалната икономика”, Основание от ЗОП за възлагане: чл.84, във връзка с 

чл. 86 ал. 3 от ЗОП. Решение за откриване на ОП: Заповед № РД-11-168 от 24.03.2014 г. 

Статус: Избран изпълнител. Договора е в процес на изпълнение. 

 

  

4. Процедура за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения и 

супервизия – ДМСГД персонал  

Предмет на ОП  - Организиране и провеждане на обучения и супервизии на персонала на 

осем Домове за медико-социални грижи за деца по проект „ПОСОКА:семейство“, финансиран 

по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013. Основание от ЗОП за 

възлагане: чл.39, ал. 1 т, от ЗОП. Решение за откриване на ОП: Заповед № РД-14-446 от 

28.08.2013 г. 

Статус: Няма избран изпълнител. Поръчката прекратена. 

 

5. Процедура за избор на изпълнител за логистика на конференция и семинари 

 

Предмет на ОП  - Цялостна логистика за организиране на национална конференция и 

семинари в изпълнение на проект „ПОСОКА:семейство” Основание от ЗОП за възлагане: чл. 

84, във връзка с чл. 86 ал. 3 от ЗОП. Решение за откриване на ОП: Заповед № РД17-810 от 

17.12.2012 г. 

 

Статус: Няма подадени оферти. Поръчката е обявена отново. 

 

Предмет на ОП  - Цялостна логистика за организиране на национална конференция и 

семинари в изпълнение на проект „ПОСОКА:семейство” – договор BG051РО001-5.2.10-0001 

по схема за безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: 

„Подготовка за преструктуриране”. Основание от ЗОП за възлагане: чл. 84, във връзка с чл. 86 

ал. 3 от ЗОП. Решение за откриване на ОП: Заповед №РД-11-119 от 25.02.2014 г. 

Статус: Избран изпълнител. Изпълнен договор. 
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6. Процедура за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения и 

супервизия – персонал нови услуги.  

Предмет на ОП  - Организиране и провеждане на обучения и супервизии на персонал на 

новоразкрити услуги по проект BG051РО001-5.2.10-0001-С0001 „ПОСОКА:семейство“, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. 

Основание от ЗОП за възлагане: чл.84, във връзка с чл. 86 ал. 3 от ЗОП. Решение за откриване 

на ОП: Заповед № РД-17-639 от 20.12.2012 г.  

Статус: Няма избран изпълнител. Поръчката прекратена. 

 

Предмет на ОП - Организиране и провеждане на обучения на персонал на 

новоразкрити услуги по проект BG051РО001-5.2.10-0001-С0001 „ПОСОКА:семейство”, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.” 

Основание от ЗОП за възлагане: чл.84, във връзка с чл. 86 ал. 3 от ЗОП. Решение за откриване 

на ОП: Заповед № РД-11-336 от 24.06.2014 г.  

Статус: Избран изпълнител. Договора е в процес на изпълнение. 

 

 


